
ككسورة: ((  كئ نن كشششنا ننَش  نإ ررَش .َش  كح رن كونا ككَش  بب كر نل بلَش  كص كف كرَش .َش  كث رو كك رل ككَش نا كن ري كط رع كأ ننأ آَش  نإ
رر كت رب كوَش نال  )). هذه السورة قيل إنها مكية، وقيل: إنهكا مدنيككة. والمكككيره

لل م إلى المدينة سواء هو الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وس
نزل في مكة، أو في المدينة، أو في الطريق في السفر يعني، كككل مككا
نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبلها فهو مكي، هذا القول الراجح
اا النبي صككلى اللككه عليككه من أقوال العلماء.  يقول الله عز وجل مخاطب

 )) و الكككوثر: فككي اللغككةإنناَش أعطينشناكَش نالكشوثروعلى آلككه وسككل م: (( 
العربية هو الخير الكثير، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسل م أعطاه
اا في الدنيا والرخرة. فمن ذلك النهر العظيكك م الككذي اا كثير الله تعالى رخير
لب منه ميزابككان علككى حوضككه المككورود صككلى اللككه في الجنة والذي يص
اا مككن العسككل، اا مككن اللبككن، وأحلككى مككذاق لل م، ماؤه أشككد بياضكك عليه وس
وأطيب رائحة مكن المسكك، وهكذا الحكوض فككي القيامكة فككي عرصككات
لل م. وآنيتككه القيامة يرده المؤمنون من أمة النككبي صككلى اللككه عليككه وسكك
اا علككى شككريعته فككي الككدنيا اا، فمن كككان وارد كنجوم السماء كثرة وحسن
اا علككى شككريعته اا على حوضه في الرخرة، ومككن لكك م يكككن وارد كان وارد
فإنه محروم منه في الرخرة، نسأل اللككه أن يوردنككا وإيككاك م حوضككه وأن
لل م يسقينا منه،  ومن الخيرات الكثيرة التي أعطيها صلى الله عليه وسكك
ابر رضكي اللكه عنكه أن في الدنيا ما ثبت في الصحيحين مكن حكديث ج

لل م قككال: (  ريطعطهششنالنبي صلى الله عليككه وسكك اناَش لششمَش  أعطيتَش خمسشش
رنصرتَش بنالرعبَش مسيرةَش شهر،َش وجطعلت اناَش منَش نالنبيناءَش قبلي:َش  أحد
الَش مششنَش أمششتيَش أدركتششه انا،َش فأيمششناَش رج اناَش وطهششور ليَش نالرضَش مسششجد
نالصلةَش فليصششل،َش وأعطيششتَش نالشششفناعة،َش وأحلششتَش لششيَش نالمغششنانم،
ربطعثششتَش إلششىَش نالنششناس وكششنانَش نالنششبيَش يبطعششثَش إلششىَش قششومهَش خناصششةَش و

 ). هذا من الخير الكثير، لن بعثه إلككى النككاس عامككة يسككتلزم أنعنامة
اا عليككه الصككلة اا وهككو كككذلك فهككو أكككثره م أتباعكك يكون أكثر النبياء أتباعكك
والسلم، ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعككل الخيككر، والككذي دل
هذه المة العظيمة التي فاقت الم م كثرة هككو محمككد صككلى اللككه عليككه
ن أجكر ككل لل م، وعلى هذا فيكون للرسول عليه الصكلة والسكلم م وس
واحد من أمته نصيب من الجر، ومن يحصككي المككة إل اللككه عككز وجككل،
ومن الخير الذي أعطيه في الرخككرة المقككام المحمككود، ومنككه الشككفاعة
العظمى، فإن الناس في يوم القيامة يلحقه م مككن الكككرب والغكك م مككا ل
يطيقون، فيطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم، ث م نوح، ث م إبراهيكك م، ثكك م



موسى، ث م عيسى حتى تصككل إلككى النككبي صككلى اللككه عليككه وعلككى آلككه
وسل م فيقوم ويشفع، ويقضي اللككه تعككالى بيككن العبككاد بشككفاعته، وهككذا

عسششىمقام يحمده عليه الولون والرخرون ودارخل في قوله تعالى: (( 
اناَش  اناَش محمششود اا الكككوثر يعنككي ايككش؟ الخيككرأنَش يبطعثكَش ربكَش مقنام )). إذ

الكثير، ومنه النهر الذي في الجنة، فالنهر الذي في الجنة هككو الكككوثر ل
ادا اا لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه اللككه نككبيه محمكك شك، ويسمى كوثر
صلى الله عليه وعلى آله وسل م من الخير، ولمككا ذكككر منتككه عليككه بهككذا

اا للككه علككى هككذهفصلَش لربششكَش ونانحششرالخير الكثير  قال: ((   )) شكككر
النعمككة العظيمككة، أن تصككلي وتنحككر للككه، والمككراد بالصككلة هنككا جميككع
الصلوات، وأول ما يدرخل فيها الصلة المقرونة بالنحر وهككي صككلة عيككد

 )) الصلوات المفروضةفصلَش لربكالضحى لكن الية شاملة عامة (( 
)) أي: تقرب إليككه بككالنحر،ونانحرَش والنوافل، صلوات العيد والجمعة. (( 

والنحر يختص بالبل، والذبح للبقر والغن م، لكنككه ذكككر النحككر، لن البككل
أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين، ولهذا أهداها النبي صككلى اللككه عليككه
لل م في حجه أهدى مائة بعير، ونحر منها ثلثة وستين بيككده، وأعطككى وس
علي بن أبي طككالب رضككي اللككه عنككه البككاقي فنحرهككا، وتصككدق بجميككع
أجزائها إل بضعة واحدة من كل ناقة، فأرخذها وجعلت في قدر، فطبخها
فأكككل مككن لحمهككا، وشككرب مككن مرقهككا، وأمككر بالصككدقة حككتى بجللهككا
وجلودها عليه الصككلة والسككلم، والمككر لككه أمككر لككه وللمككة، فعلينككا أن
أأمر بذلك نبينككا صككلى اللككه نخلص الصلة لله، وأن نخلص النحر لله كما 

لل م  ثكك م قككال :((   )) هككذا فككي مقابككلإنَش شنانئكَش هشوَش نالبششترعليه وس
)) أيشششنانئكَش  )) (( إنَش شنانئكَش هششوَش نالبششترإعطككاء الكككوثر قككال: (( 

ولَش يجرمنكممبغضك، والشنئان هككو البغككض، ومنككه قككوله تعككالى: (( 
)).شنئنانَش قومَش أنَش صدوكمَش عششنَش نالمسششجدَش نالحششرنامَش أنَش تطعتششدوناَش 

أي: ل يحملنك م بغضه م أن تعتدوا. (( ول يجرمنك م شنئان قوم علككى أل
ناعدلوناَش هششوتعدلوا )). أي: ل يحملنككك م بغضككه م علككى تككرك العككدل (( 

 )) يعني مبغضك.إنَش شنانئك )) فشانئك في قوله: (( أقربَش للتقوى
 )) البتر: اس م تفضككيل مككن بككتر بمعنككى قطككع، يعنككي هككوهوَش نالبتر(( 

القطع، المنقطع من كل رخير، وذلكك أن كفكار قريكش يقولكون: محمكد
أبتر، ل رخير فيه ول بركة فيه ول في إتباعه، أبتر لما مات ابنككه القاسكك م
رضي الله عنه قالوا: محمد أبتر، ل يولد له، ولككو ولككد لككه فهككو مقطككوع
النسل، فبين الله عز وجل أن البتر هو مبغككض الرسككول عليككه الصككلة



والسلم فهو البتر المقطوع عن كل رخير، الذي ليس فيه بركة، وحيككاته
اا في مبغض شرعه، فمن ندامة عليه، وإذا كان هذا في مبغضه فهو أيض
أبغض شريعة الرسككول عليككه الصككلة والسككلم، أو أبغككض شككعيرة مككن
شعائر السلم، أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين السلم

ذلكَش بششأنهمَش كرهششونافإنه كافر، رخارج عن الدين لقول الله تعككالى: (( 
 )). ول حبوط للعمل إل بالكفر، فمنمناَش أنزلَش ناللهَش فأحبطَش أعمنالهم

كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى، ومن كره فككرض الزكككاة فهككو
كافر ولو صلى، لكن من استثقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه رخصلة من
رخصلة النفاق لكنه ل يكفر، وفرق بين من اسككتثقل الشككيء ومككن كككره
اا هذه السورة تضمنت بيان نعمككة اللككه علككى رسككوله صككلى الشيء.  إذ
الله عليه وعلى آله وسل م بإعطائه الخير الكثير، ث م المر بالرخل ص للككه
عز وجل في الصلوات والنحر، وكذلك في سائر العبادات، ثكك م بيككان أن
اا مككن شككريعته من أبغض الرسول عليه الصلة والسلم، أو أبغككض شككيئ
.فإنه هو القطع الذي ل رخير فيه ول بركة فيه


